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Equipamentos com alta tecnologia melhoram a margem de lucro operacional da empresa

Projeto Indicadores

ABTCP apresenta ao
setor uma metodolo

gia pioneira no Brasil

para avaliar o desem

penho das plantas de

produção A partir de

agora o País deixa para

trás a condição de espec

tador perante o ranking

do benchmarking mun

dial de produtividade

e competitividade das

papeleiras e passa a

fazer parte das análises

comparativas globais

Por Patrícia Capo

ecnologias demais gestão de

menos De nada vale implan
tar tantas ferramentas cada

uma com parâmetros operacionais

próprios que elevam os desafios da

integração dos processos se não hou

ver indicadores vitais definidos para

medir o desempenho de tantas linhas

de produção e setores administrativos

nas empresas

Sem visão global as decisões
acabam sendo tomadas no escuro e os

riscos de errar nas mudanças acabam
aumentando Para trazer mais luz

às linhas de produção do setor pape

leiro a ABTCP em conjunto com a
consultoria brasileira Bachmann

Associados foi pioneira no Brasil

no lançamento de uma metodologia

inovadora e própria para medir o

desempenho das máquinas de papel
instaladas no território nacional

Lançado oficialmente neste mês

no setor de celulose e papel o pro

jeto chamado Indicadores ABTCP

surgiu do Estudo Piloto de Análise

Comparativa de Desempenho feito

com dados referentes a 2004 de 31

máquinas de papel de 18 empresas

que participaram voluntariamente
do trabalho

Nunca antes na história do se

tor de celulose e papel houve quem

tentasse estabelecer um conjunto de

normas critérios e metas capazes de

orientar as empresas na tomada de

decisão quanto a investimentos ou

mesmo à remodelação de parque fa

bril afirma Afonso Moura gerente

operacional da ABTCP



O principal valor do projeto con
forme Dórian L Bachmann diretor

da Bachmann Associados está

na padronização dos indicadores e

na garantia do sigilo permitindo a

efetiva comparação de desempenhos

e o benchmarking no setor

Assim o Brasil ganha posição no

ranking mundial de competitividade

e produtividade setorial ampliando

sua visão de negócios e viabilidade
de investimentos

Os Indicadores ABTCP auxiliam

na busca da eficiência produtiva por

mostrar os gargalos no processo fa

bril e as perdas bem como apontar

produtos de retorno comprometido

avalia Elton Luis Costantin gerente

industrial da Iguaçu Celulose e Pa

pel Dessa forma diz o executivo

conseguimos identificar ações
de melhorias internas e externas

no processo de produção além de
otimizar a precificação de nossos

produtos A Iguaçu Celulose está

entre as 18 participantes do primeiro

levantamento de dados comparativos

do setor em 2004 que contou com

empresas dos Estados de São Paulo

Paraná Santa Catarina e até de uma

fábrica da Argentina veja Box sobre
o Estudo Piloto

A formação do custo do produ

to e a produtividade da máquina

de papel têm relação direta Isso

significa que equipamentos com
alta tecnologia melhoram a margem

de lucro operacional da empresa

inclusive com redução de custos

de manutenção operação e fixos

Nós valorizamos a natureza e

respeitamos o

DE OLHO NO MELHOR DESEMPENHO

Alto ou baixo desempenho A

performance das máquinas de papel

para se confirmar como positiva

ou negativa depende de diversos

fatores entre os quais tecnologia

recursos disponíveis capacitação de

mão deobra e métodos de gestão

A análise comparativa do desem

penho de máquinas de papel inicial

mente realizada apontou a máquina

de papel para imprimir e escrever

como a de maior eficiência global
com média de 843 e também a

que melhor registrou a produção

específica uma chegou a 46 thora

por metro

Esse destaque entre os equipa

mentos estudados no projeto piloto

se deve à gramatura e à escala de

produção dos papéis de imprimir e

escrever Obviamente tratase de

máquinas de papel modernas insta

ladas em grandes empresas do setor

devido ao investimento exigido

explica Bachmann

Além do nível tecnológico

a qualificação da mão de obra

outro item importante para o

desempenho da produção e da

competitividade tem maior re

presentatividade nas papeleiras

que investem em desenvolvimento

de Recursos Humanos RH como

as plantas de grande escala de

produção de papel de imprimir e
escrever Resultados não tão bons

foram detectados no maquinário

destinado à fabricação de papel

para embalagem especialmente nos
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Dórian Bachmann destaca a padroni

zação dos indicadores e a garantia

do sigilo que permitem a efetiva

comparação de performances e o

benchmarking no setor

esclarece José Mozetic gerente de

Desenvolvimento de Negócios da

Área de Papel e Cartão da finlandesa
Metso Paper

O diretor presidente da Voith

Paper para a América do Sul Nestor

de Castro Neto acrescenta que os
ganhos podem ser ainda maiores

no desempenho do processo com

a redução de custos fixos Castro

Neto porém ressalva que cada caso

é único quando se trata de máquinas

de papel Naturalmente depende

do tipo específico deste produto e do
mercado comercial



indicadores de disponibilidade e de

eficiência de tempo

Chegar a conclusões importantes

para o setor de celulose e papel como

as apresentadas em destaque não foi

fácil Uma série de medidas de sigi
lo como codificação das empresas e

máquinas criptografia do banco de
dados e muitas outras tiveram de ser

adotadas na coleta dos dados para o

estudo lembra Bachmann

Aliás devido ao acordo no

momento não é possível comparar
os Indicadores ABTCP com outras

pesquisas semelhantes em nível

mundial Contudo o primeiro passo

foi dado e assim já se pode estabe

lecer a perspectiva de lançamento
de futuros estudos Os Indicadores

ABTCP que você poderá conhecer

em detalhes durante o ABTCPTap

pi 2006 direto da fonte no estan

de da ABTCP tem um valor além

do puro academicismo já que são

usados indicadores padronizados e
dados reais da indústria

OPINIÕES
Mesmo com sigilo garantido a

partir de identificação das empresas

participantes por símbolos constan

tes da análise de desempenho do

EstudoPiloto pode se observar os

pontos de menor competitividade

das máquinas de papel instaladas em

plantas do setor
Para Antonio Carlos de Sá as

sessor da Diretoria Industrial da

Suzano que acompanha há tempos os

indicadores da organização na qual
atua existem outros fatores a serem

observados em um trabalho do porte
dos Indicadores ABTCP Um deles

é a dimensão continental do Brasil

o que acaba gerando grande diversi

dade regional Conseqüentemente
esse fator deve ser considerado na

análise comparativa de desempenho

das máquinas de papel e respectivas

práticas de gestão

Sá apontou como essencial o fato

de um estudo de importância como

o realizado nesse piloto de indica

dores ser feito por uma entidade

representativa do setor de celulose

e papel como a ABTCP Para o exe
cutivo da Suzano a credibilidade da

associação perante o setor garante ao

projeto objetividade e a veracidade
das informações

Sá acrescenta que um bom tra

balho de referência possibilita com

parativos entre plantas de produção

de um mesmo segmento É neste
benchmarking que se pode perceber

forças e fraquezas de cada competi

DESTAQUES DE RESULTADO

DA PERFORMANCE GLOBAL

PAPEL PARA IMPRIMIR

EESCREVER

Disponibilidade superior
a 975

Disponibilidade é o percentual
do tempo em que a máquina
pode ser utilizada no processo
produtivo depois de descontados
os tempos perdidos por causas
externas como paradas gerais e
eventos da natureza

Eficiência de Tempo
superior a 990

Eficiência de Tempo é o percen
tual do tempo de produção em
relação ao tempo disponível para
produção
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Rendimento superior a 995

Rendimento é a relação percen
tual entre a produção acabada
entregue na expedição e a respec
tiva produção bruta na enroladeira
do maquinário o que possibilita
medir o desempenho da instala
ção no que se refere às perdas

Nota também foram analisadas

máquinas de papel de cartão
revestido embalagem de fibra

virgem embalagem de fibra re

ciclada e aparas e papéis tissue

higiênico e outrosO desempenho de cada equipamento depende também da capacitação da

mãodeobra operacional qualidade da matériaprima e manutenção



INDICADORES DO ESTUDO PILOTO MÁQUINA DE PAPEL
Eficiência global
Disponibilidade operacional
Rendimento

Eficiência de máquina

Eficiência de tempo
Eficiência de produção
Produção específica

Nota acesse o site wwwabtcporgbrindicadores e veja a descrição detalhada
dos indicadores

PASSO A PASSO DO ESTUDO

Com o sigilo dos dados garantido pela ABTCP e pela Bachmann Associados

as 18 empresas participantes do Estudo Piloto abriram as portas e forneceram
seus dados de desempenho Isso permitiu o cálculo dos parâmetros conforme
a metodologia própria dos Indicadores ABTCP
Os resultados foram coletados e analisados cuidadosamente pela equipe de
engenharia do projeto e quando necessário buscados esclarecimentos Por
fim calcularam se os índices médios de desempenho já que o objetivo final
era permitir uma análise comparativa

dor bem como conhecer os modelos

de performance setorial e então

tomar decisões paravirar o resultado

do jogo pela gestão empresarial

destaca Sá indicando ainda a possi

bilidade de se elaborar uma estratégia

sustentável de crescimento a partir
deste cenário

CAPACIDADE MÁXIMA

Não há duas máquinas de papel

iguais no mundo Essa máxima do

universo tecnológico é garantida por

Castro Neto mas a otimização e o

diferencial dos desempenhos de cada

equipamento fornecido às fábricas

de papel acrescenta o executivo da

Voith Paper depende também da

capacitação da mão deobra opera

cional da qualidade da matériapri

ma da manutenção e até da simples

preocupação com a limpeza

Assim a definição da personali

dade de cada máquina de papel que

remete para o perfil de desempenho

ultrapassa o avanço tecnológico

Cultura boa formação respeito aos

padrões e treinamento do operador

de máquina fazem toda a diferença
na hora de estabelecer modelos de

produtividade Dessa forma os

equipamentos considerados bench

marking chegaram a esse status a

partir da integração de todo o sistema
de fatores internos e externos

Fato é que para uma máquina de

papel atingir o status de benchma

rking a tarefa não é tão simples e

muitas vezes até impossível reco
nhece Mozetic Essa viabilidade de

pende do nível de comprometimento

dos operadores e da supervisão bem

como de um plano bem estruturado e

organizado de desenvolvimento

Por isso os Indicadores ABTCP

podem ser vistos como o primeiro

passo rumo à superação dos desafios

de desempenho das máquinas de

papel do setor A nota final da lição

de casa na conquista do passaporte

para o ranking das melhores efici

ências operacionais das papeleiras
do País conta também com o esfor

ço dos gestores e suas equipes de

produção lembra Moura gerente

operacional da ABTCP A
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